“Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə
etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımın
verilməsi Qaydaları”nın və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və
fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral
gübrələrin güzəştlə satılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN
QƏRARI
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli sərəncamının
icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün sərf olunan yanacaq və motor
yağlarının dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsinin təmin
edilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılması nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına
istehsalçılara hər hektar əkin sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsinə görə
(istehsal etdiyi məhsulun növündən asılı olmayaraq) 40 manat məbləğində yardım
verilməsi müəyyən edilsin.
2. “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına orta hesabla 50 faiz güzəştlə satılacaq
mineral gübrələrin miqdarı hər hektar əkin sahəsinə görə 300 kiloqrama, ya da onun
dəyərinin yuxarı həddi 26 manata qədər müəyyən edilsin.
3. “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində
istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
yardımın verilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə) .
4. “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin güzəştlə satılması
Qaydaları" təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).
5. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli sərəncamı ilə
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri
yanacağın, motor yağlarının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin
dövlət tərəfindən ödənilməsini təmin etmək üçün 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən
ayrılması nəzərdə tutulmuş 80 milyon manat vəsaitin bölgüsü təsdiq edilsin (3 nömrəli
əlavə).
6. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına hər hektar əkin sahəsinin və çoxillik
əkmələrin becərilməsində istifadə etdikləri yanacaq və motor yağlarına görə dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına 40 manat yardımın verilməsi, habelə “Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən bu istehsalçılara
satılan mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət büdcəsinin vəsaiti

hesabına ödənilməsinin təmin edilməsi üzrə Respublika Komissiyası yaradılsın və
tərkibi təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə). Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabineti isə istehsalçıların məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri yanacağın, motor
yağlarının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən
ödənilməsini bu qərarla təsdiq edilmiş qaydalara uyğun və ona dövlət büdcəsindən
ayrılmış 3,5 milyon manat vəsaitin hesabına təşkil edir.
7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin sifarişi əsasında blankların və ərizə formasının tələb olunan
miqdarda çap olunması üçün dövlət büdcəsindən müvafiq məbləğdə vəsait ayrılmasını
təmin etsin.
8. “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına alınan
pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin satılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 29 noyabr tarixli
221 nömrəli qərarının və bu qərarla təsdiq edilmiş Qaydaların adından və mətnindən
ismin müvafiq hallarında “və aqrokimyəvi maddələrin” sözləri çıxarılsın.
9. “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatı texnikasının
hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi və ya lizinq yolu ilə satılması Qaydaları"nın
təsdiq edilməsi və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili ilə
bağlı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında “ Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 mart tarixli 58 nömrəli qərarının adında və 1-ci
bəndində “texnikasının” sözündən sonra “və texnoloji avadanlıqların” sözləri, 2.1-ci
və 2.2-ci bəndlərdə “texnikanın” sözündən sonra “və texnoloji avadanlıqların” sözləri
əlavə edilsin. Bu qərarla təsdiq edilmiş “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
məxsus kənd təsərrüfatı texnikasının hüquqi və fiziki şəxslərə verilməsi və ya lizinq
yolu ilə satılması Qaydaları"nın adında, 1-4-cü və 6-7-ci bəndlərində ismin müvafiq
hallarında “texnika” sözündən sonra ismin müvafiq hallarında “və texnoloji
avadanlıqlar” sözləri əlavə edilsin, 2-ci bəndinin ikinci abzasında “5" rəqəmi ”10"
rəqəmi ilə əvəz edilsin, 3-cü bəndindən isə “və müəyyən edilmiş qaydada girov
(ipoteka) müqaviləsi” sözləri çıxarılsın və həmin bəndə aşağıdakı redaksiyada ikinci
abzas əlavə edilsin: “İstifadəçi ”Aqrolizinq" ASC-dən texnikanı lizinqə götürdükdə və
ya lizinq yolu ilə satın aldıqda, onun dəyərinin 20 faizini qabaqcadan, qalan hissəsini
isə bir ildən sonra tərəflərin öhdəliklərini nəzərdə tutan bağlanmış lizinq
müqaviləsinin şərtlərinə əsasən ödəyir".
10. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və
digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları qəbul etdikləri normativ hüquqi aktların bu
qərara uyğunlaşdırılmasını təmin etsinlər.
11. “Sığortalanmasına maliyyə yardımı göstərilən kənd təsərrüfatı əmlakının və
sığorta hadisələrinin növlərinin və sığorta haqqının büdcə vəsaiti hesabına ödənilən
hissəsinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2004-cü il 4 mart tarixli 22 nömrəli qərarına aşağıdakı əlavə və dəyişiklik
edilsin:

11.1. 1-ci bəndin ikinci abzasında “buğda” sözündən sonra “, arpa, qarğıdalı,
günəbaxan-dən üçün, kartof, şəkər çuğunduru, tərəvəz (göyərti istisna olmaqla) ”
sözləri əlavə edilsin;
11.2. 2-ci bəndində “25" rəqəmi ”50" rəqəmi ilə əvəz edilsin.
12. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və “Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti bu qərarla yaradılmış Respublika Komissiyası ilə birlikdə hər il 1
sentyabr tarixinə bu qərarın icrası barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə məlumat versinlər.
13. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
A.Rasizadə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

